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Årsrapport Litrim 2014 

 
Litrim har hatt følgende styre i 2014. 

 

Jørn Breili 

Finn Olsen 

Stine Marie Borgen 

Sindre Hustad Alver 

Bente Hamnes 

Rolf Andersson 

 

 

Arrangørene til løpene i Sørdalskarusellen er Gudbrandsdal Politi Idrettslag, Lillehammer 

sykehus BIL, Habil, Posten BIL, DnB BIL, Vegvesenet BIL og Tele BIL.  I tillegg har Litrim 

hatt hjelp av flere frivillige til tre av arrangementene som Litrim selv har stått for. En stor takk 

til fotograf og artikkelskriver Jørgen Skaug for stor innsats gjennom hele året.  

 

Innledning 

2014 var et godt år for Litrim.  Sørdalskarusellen som ble arrangert for 33. gang, hadde igjen 

sin beste sesong på denne siden av tusenårsskiftet med en økning på 6% i forhold til året før.   

 

I alt hadde Litrim 10 arrangementer i 2014 alle i Sørdalskarusellen.   På den tradisjonelle 

premieutdelingen ble i år avholdt på Telemarkstunet med god deltakelse og god stemning.  

Alle løpene har blitt gjennomført i henhold til terminlisten.    

 

Markedsføring  

Litrim markedsføres gjennom GDs ”Det skjer ” to ganger som hovedoppslag - sider og 

gjennom Internett www.litrim.org.  Strandtorgetløpet ble markedsført med en helsides 

annonse i Byavisa finansiert av Strandtorget. Dessuten er terminlista offentliggjort gjennom 

Kondis.no, nettstedet til Kondis (norsk organisasjon for kondisjonsidrett).  Facebook-gruppen 

Sørdalskarusellen passerte 500 medlemmer i 2014. Facebookgruppen fungerer godt som en 

utmerket markedskanal med bilder og kommentarer samt mange hyggelig og konstruktive 

tilbakemeldinger 

 

www.litrim.org.   

I 2014 ble det registrert 102.020 treff på nettsidene som er det nest høyeste antallet noensinne. 

Facebooksidene har mer enn 500 medlemmer med stor trafikk. 

Hjemmesidene organiseres av Speaker som er hovedleverandør til norsk idrett for internett 

publiseringsverktøy.  I vinterhalvåret har vi tatt med resultater og bilder fra lokale langrenn. 

 

Presse 

Resultater, bilder og tekst offentliggjøres samme kveld som løpene arrangeres på 

www.litrim.org og kondis.no/ samtidig som resultatene sendes over til GD.  Avisa har trykket 

resultater fra Sørdalskarusellen sammen med bilder og tekst som Litrim selv har produsert.  
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Litrims økonomi 

Litrim har god økonomi, men mye av utstyret begynner å bli gammelt. Dette gjelder blant 

annet Litrimbilen som ble kjøpt inn brukt på 90-tallet.  

 

Samarbeidspartnere 

Våre samarbeidspartnere i 2013 har vært DnB, Hageland Andreassen Blomster, Strandtorget 

og Sport 1 Lillehammer som alle har gitt gaver til uttrekningspremier til hvert sitt løp og til 

premieutdelingen. I tillegg har Litrim hatt 5 løpssponsorer som har stilt med 

uttrekningspremier. 

 

 

Sørdalskarusellen 

Deltakerantallet i Sørdalskarusellen hadde en økning på 6% i 2014 og løpene hadde et 

gjennomsnitt på 161 deltakere. Vi må tilbake til midt på 90-tallet for å finne like bra 

deltakertall.   Sørdalskarusellen besto også i år av 10 løp.  
 

 

 

 
2014 2013 

Kringsjåløpet 213 201 

Strandtorgetløpet 204 207 

Maihaugenløpet 225 222 

Mesnaelva opp 199 214 

Hovemoenløpet 175 124 

Kanthaugenløpet 131 127 

Flømyrløpet 115 111 

Vegmuseumsløpet 128 112 

Olympiaparkløpet 100 97 

Elvaløpet 115 97 

Totalt (økning 55%) 1605 1512 
 

 

Maihaugenløpet samlet flest deltakere med 225 som er deltakerrekord etter år 2000.  

96 deltakere fullførte 6 av 10 løp i Sørdalskarusellen og 19 fullførte alle 10 løpene.   

 

Tidtaking 

Litrim gikk til anskaffelse av nytt tidtakingsutstyr fra EQ Timing i 2012. Systemet gir god 

service til deltakerne som får resultatene sine på internett i det de går i mål.  Rolf Andersson 

har tatt over som tidtakersjef etter Harald Rognlien og systemet fungerte veldig bra. 

 

Avslutning 

Sesongen 2014 starter opp 22.04.15 med Kringsjåløpet.  Litrim sender en stor takk til alle 

samarbeidspartnere, arrangører og alle gode hjelpere. 

 

Lillehammer, 16.01.14 

 

Sindre Hustad Alver  Stine Marie Borgen Bente Hamnes 

 

Rolf Andersson  Jørn Breili  Finn Olsen  
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